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বিজ্ীপনছ। 

আমি সাধ্ধরণের জ্ঞাপনার্ধে যে বাঙ্কালা রচনা করা 
উচিত তদ্িষয়ে যে নিরৃন্ত থাকিলাম তাঁহার কারণ লিখি- 
তছি পরাঁশরাদি বচনের তাঁৎ্পর্য্যাদি প্রকাশক বাঙ্গাল! 

সহ্কাঁরে কলিতে বিধবাবিবাহ নিষেধক বচন ও তাঁৎ- 

পধ্য ঘুক্তি প্রভৃতির প্রকাশক সংস্কৃত বাঁক্যনিচয় ছাপা- 

ইতে হইলে অর্থব্যয় অধিক হয় এবং এ অর্থব্যয় করার 

সাহায্য লাভ কল সাধ্য বিবেচনায় কলিকাঁলে বিধবাগণের 

পুনর্ধিবাহ যে কোন শান্ত্রসিদ্ধ নহে তাহাই নানাপ্রকার 
যুক্তি প্রমাণাদি সহকারে কিবল সংস্কতে লিখিয়! ছাঁপাই- 
তেছি মহোদয় পণ্ডিতগণ এই বিষয়টি বিশেষরূপে অব- 
গত হইয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ ত বৃভৃৎস্তদ্রগণকে জ্ঞাপন 

করেন এবং দেশহিতার্থে তাহ! কর্তব্য বিবেচনায় প্রার্থী 
যে ইহার মন্মী সকলকে জ্ঞাত করুন। 

নবদীপ নিবসিন। শ্রীশিবনাথ বাচস্পতিনা | 

গ্রণীতং। 





বিধবার ধন্ম-রক্ষা। 
বিধবা ধম্ম-রক্ষীণৎ। 

২ িসথিকীীটীটী 

খতুন্নাতাতু যা নারী, ইত্যাদিন! বৈধব্য মূলীভূতং পাঁপং 
নির্দিশ্য ওঘ বাতাহতং বীজং ইত্যনেন বীজি ক্ষেত্রিণো- 
মধ্যে ক্ষেত্রিণ ফলভাগিত্ব মুক্ত1 ক্ষেত্রজাদি কতিবিধ পুত্র 
জ্ঞাপনং কৃত্বাপরক্ত্রিয়াং ভর্ভজাঁবন মরণ দশায়াং জায়মানয়োঃ 
পুত্রয়োঃকুণ্ডগোৌলকেতি সংজ্ঞাদ্বয়ং বিধায় পরিবেদন দোষে।- 
ঘপতিকাঁরণং পরিবেদনদোষাতাবকারণঞ্চোক্ত1 “ নে 
স্বতে ইতি ৮ বচনং পরাঁশরেণ ্লিথিতং | ইদানীং ততভাঁৎ- 
পর্ধ্যং যুক্তিসঙ্গতং ব্যাখ্যান্ জিতে । পতৌ নষেঁ, অনু- 
দ্দিষ্টে সৃতে লোকান্তরগতে, প্রব্রজিতে তৃতীয়াশ্রমগতে, 
পতিতে অর্থাৎ ন্বর্গাদিপ্রতিবন্ধক দ্বাদশ বার্ধিকাঁপনেয় 

পাঁপযুক্তে, অন্য; পতির্বিধীয়তে । পতিঃ পতিকার্ধ্যং নিষেক- 

রূপং তৎকারী অন্যোবিধীয়তে বিধাতুং যুজ্যতে | নিয়ো- 
গোঁপক্রমে এতদ্রচনস্য লিখন! নিয়োগ বিধায়কং এতদ- 

চনং বাচ্যং | তথাসতি--কলিকালে, ন বিধবাঁয়াঃ বিবাহ 
পরাঁশরেণ বিহিত ইতি প্রতীয়তে ॥ 



(২) 

এতদচনস্য নিয়োগীর্থকত্বে,ন কেনাঁপি বচনেন বিরোধ, 
নবান্যায় বিরুদ্ধতা। অর্থাৎ উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহমিত্যাঁদি 

কলিকালঘটিত বিবাহিতা পুনর্বিববাহ নিষেধ বিধিনা 
“ নতু নামাপিগৃহীয়াৎ পত্যো প্রেতে পরস্যতু,, | নবিবাঁহ 
বিধাঁবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ” ইত্যাদি মন্বাদিবচনেন সহবি- 
রোধঃ | অন্যথ! নষ্টে মৃত ইত্যনেন যদি “অন্যঃ পতিঃকিংপা- 
পিগ্রহণসংস্কর্তী কর্তব্য ৮ এবং ব্যাখ্যাক্রিয়তে। তদীপত্যু- 
রনুদ্দেশে পত্যন্তর গ্রহনান্তরং অনুদ্দিউস্য পত্যুঃ সমাগমে 
দ্বয়ে পত্যোরেকস্যাং ভাধ্যায়াং ভোগেচ্ছয়াবিবাদ প্রসঙ্গঃ | 
উড়াঁয়াঃ পুনরুদ্ধাহমিত্যনেন বিরোঁধঃ পত্যুর্মরণেচ মন্বাদি- 
বচনেন সহ বিরোধঃ স্যাঁৎ। উটায়াঃ পতিমুরণে পৌনর্ভ- 
বাতিরিক্তপাত্রেণ সহ পুনঃ সংস্কার সম্ভবে মনোস্তাদৃক্ 
বিশেষাভিধানং বিফলং স্যাৎ। এতাবদনন্ত দৌষাঁন পর্ধ্যা- 
লোচ্য সাগরোখিতং বিষং পাতুং যদিকশ্চিৎ ইচ্ছতি, 
তদাসপিবতু । বিষপানে য পরিণাম ফলং তৎসর্বৈজ্ঞায়তে 
কিন্তত্রবক্তব্য মিতি। এবঞ পত্যুরনুদ্দেশস্থলে, অফ্টবর্ধাদি- 
প্রতীক্ষানন্তরং পতিবিধাঁনে যদি পূর্ববপতিরায়াতি তদাপি 
বিবাদ প্রসক্ক্যা ন পরঠশর বচনং পতিবিধায়কং নবাঁবর্ধ- 
প্রতীক্ষাবোধক নারদসংহিতাঁবচনং পতিবিধায়কং নিয়ো. 
গার্কমেব, অতঃ পতিবিধায়কতয়। পরাঁশর বচনব্যাখ্যানং | 

নারদসংহিতা বচনব্যাখ্যানঞ্চ সর্বথাহেয়মিতি ম্ধীভি- 

ভাব্যং ন মূর্থেরিত্যলমতিবিস্তরেণ। এতদচনস্য নিয়োগা- 
কত্বে ন পত্যত্তরমাশ্রিত্য ক্ষেত্রজ পুত্রকরণপ্রসক্তিঃ কলো 



(৪) 

তঙ্নিষেধাৎ। হৃতরাং এতৎ পরাশর বচনবিহিতং নানুষ্ঠেয়- 
মেব। যদ্যেবমাপততিঃ ক্রিয়তে। কলৌ পরাশরম্থৃত ইতি 
সংস্মৃত্য পরাশরেণ যদভিহিতং তৎকলাঁববশ্যমনুষ্টেয়- 
মিত্যাকারা, সা, আপত্তির কথঞ্চিৎ সম্ভবতিঃ যথা পরাশরেণ 

ক্ষেত্রজাদি পুত্রবিধানেইপি তত ক্ষেত্রজ]্দি পুত্রকরণা- 

পত্তির্ধথ। নিষেধবশান্িধার্ধ্যা, তথ! পর।শরবিহিত নিয়োগা- 

পত্তিরপি নিবার্যেতি ॥ 
নষ্টেমৃত ইতিবচনে পপতিরন্যোবিধীয়ত”” ইত্যস্য 

তাৎপর্য্য গ্রকাঁশকব্যাখ্যানং পুনঃ ক্রিয়তে, পতিকরণস্য 

প্রয়োজনং সংক্কারঃ, পূর্বপুরুষীয় পিগুদানাভ্্যপকার যোগ্য 
সম্ভতানোৎপাদনুং ভাধ্যারক্ষণঞ্চ এয়াগাং প্রয়োজনানাং মধ্যে 
সংস্কাররূপং প্রয়োজনং আদ্য বিবাহেন পিদ্ধং | ভার্য্যার- 
ক্ষণঞ্চ পতিমরণাদ্িস্থলে পতিকুলমাশ্রিত্য শাস্ত্রেন্িয়াঃ 

কালক্ষপনমুক্তং, পতিকুলেন রক্ষণাদ্যসস্তবে শাস্ত্রে পিতৃ" 

কুলেন রক্ষণাছু/ক্ত, মতঃ কেবল বৈধ পত্রোৎপাদনীর্ঘং পতি- 
রন্যোবিধীয়ত ইতি নির্দিষ্ট মিতি বক্তব্যং তথাসতি পরি- 
শেষ ন্যায়েন পতিকার্ধ্যং শেষভূতং নিষেকরূপং), তৎ- 

করণযোগ্যে। দেবরাদি রূপোন্যোবিধীয়তে পুত্রোৎপাঁদ- 
নার্থং নিযুজ্যত ইতি যাব । এবঞ্চ আপন্বশীৎ যদন্য পতি- 
বিধানং, তদপচ্ছব্দস্য বৈধ পুত্রাভীবপরত্বে যৌক্তিক পর্ষ্যা 
লোচনসিদ্ধে দতি পতিরন্যোবিধীয়তে । এবং ব্যাখ্যানং 
নিয়োগৌপক্রমসিদ্ধং যৌক্তিকং নির্বিবিরোধিত দু্যতে | শপু- 

নাচ নিয়োগনিষেধাৎ পতিরন্যোবিধীয়তে | 



(8) 

ইতি নিয়োগার্থকং পরাশরবচনং ন কলি নিষিদ্ধ ক্ষেত্রজ- 

পুত্রকর”ায় প্রবর্তয়তি। নবাসাগরোথিতবিষদ্বালাকুলিতৈ 
আরাভ্তরিষ উচায়াঃ পুনক্ষদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশমিত্যাদি কলিনি- 
যিহধ'নস্তকার্ধ্যাণাং সর্ববমুণিসম্মতানাং মধ্যে কেবল মুঢ়ায়াঃ 
পুনরুবাহরূপং কলিনিষিদ্ধং পরাশরবিহিত মিতি ভ্রমরহি 
তৈরক্বীভিং প্রকৃতন্দ্যাকরব্যাসরূপ বিদ্যাসাগরোথিত্ত 

বিধব। পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ বিধি পালনাম্বতং পীত্বানরক গমন 
রূপাশরণাতরং নাপদ্যতে, ইত্যলমতি বিস্তরেণ ॥ এবং 
বিধব। বিবাহ নিবারণপক্ষে, হ্বস্পষ্ট নিষেধ বিধি দুশ্যতে। 
যথা “ উড়।য়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথা । কলৌ- 
পঞ্চনকুব্বাত জ্যেন্ঠ ভার্য্যাং কমগুল্ মিত্যাদিত্য পুরাণ- 
ধচনং | “নতুনামাপিগৃহীয়াৎ পত্যোপ্রেতেপরস্য ই নবি- 
ধাহ বিধাবুক্তং ব্ধিবাবেদনং পুনরিতি মচুবচনং | দতায়া- 

শ্চৈবকন্যায়াঃ পুনর্দীনং বরস্যচেত্যাদি বিধবা বিবাহ 
নিথ্েধক হবস্পঞ্$উ বচনানি যথাদৃশ্যান্তে; তথা বিধবা! বিবাহ- 
পক্ষে স্পষবিধির্নদৃশ্যতে | বিবাহিত। পুনর্ববিবাহপক্ষেহপি 

যোবিধিদূশ্যিতে । তত্র পতিগত বিবাঁহানর্হতা প্রযোজক 

ধর্মরশাত তেনেদমায়াতং বিবাহিতায়। বিবাহায়িদ্ধ পাত্র" 

স্তরেদ্ণনং তদপিযুগান্তরবিষয়ং। বিবাহিতীয়৷ বিবাহসিদ্বোতু 

পত্যুজীবদ্দশ যাং মরণদশায়ান্বা পুনর্বিবাহবিধিঃ কিংতদ্বিরাহ 
প্রয়োজক দান'বধির্বান দৃশ্যতে | 

যছ্যচ্যতে বিবাহিতায়াঃ পত্যুর্মরণ'দৌ পর়াশয়েণ পতির- 

ন্যোবিধীপ্পতে ইত্যনেন পুনর্বিবাহোবিহিত ইতি তদ্গ্রা- 



(৫) 

হং। এতদ্চনস্য পুনর্ববিধাহ বিধায়কত্ে পৃবেরাক্ত নানা- 
বচন বিরোধঃ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবিরোধশ্চেতি দ্রষ্টব্যং | ইতি | 
অতোনিয়োগার্থকতয়! তদ্চনং নিীতং ॥ 

পঠিবিধায়কভযা অজ্টৌবর্ধান্ প্রতীক্ষেতেতি নারদ- 
মংহিভালচনং বাদিনাব্যাখ্যাতং তদযুক্তং, ততকারণমু- 

চ্যতে প্রবাসিপতিন্ছলে, অগপ্রসূতাত্রাহ্গণী চতুরো বৎসরান্ 
প্রতীক্ষ্যান্যং সমাশ্রয়েৎ। প্রদূতা৷ ব্রাহ্মণী তাক বর্ধান, 
প্রতীক্ষ্যান্য২ং সমাশ্রয়েদিত্যুক্তং প্রমুতা পদং অধ্যা- 
হার্যং। তত্র প্রতীক্ষণীয় কালানস্তরং পত্যন্তর গ্রহণে 

প্রবামিপতেঃ মমাগমে, এক ভাত্যায়াং ভোগেচ্ছয়া বিবাদ- 
প্রসঙ্গ: । অভ্র বচন প্রনূতাপদেন প্রসূতপুত্রিকা ইতি যদিব- 
ক্ব্যং তদাঁপদভাবাদফউবর্ধানস্তরমন্যপতিগ্রহণং ন সন্তবতি। 
অতঃ প্রদূতাশব্দস্য প্রসূতকন্যকা এবং ব্যাখ্যানং যুক্তং। 
ননুকু'তন্তদ্যুক্তং ? প্রসৃতকন্যকায়! অপি অসূতাব দ্বৈধ পুত্রীভাব- 
রূপাপদবতিঠতে, মৈবং প্রপৃত কন্যকায়। দৌহিষ্ট্রোৎপাদন 
দ্বারাপারলে।কিকোপকার সম্ভপ্থান্ন সম্পূর্ণাপদ্দ শ্যতে। কিন্তু 
গৌণভাবেনোপকার সম্ভব স্তথাচ “দৌহিত্রোহপিহ্য মৃত্রেনং 
সম্তারয়তিপৌত্রর । তথা, দশপুত্রসমাকন্যা যানস্যাচ্ছী- 
লবর্জিিতা।” অতোহসুতাপেক্ষয়াধিককাঁল প্রতীক্ষণং প্রসূ- 
তায়! উক্তং। কালবিশেষ প্রতীক্ষানন্তরং যদন্য পুরুষা শরয়- 
থমুক্তং তছৈধ পুত্রাভাব রূপাপক্লিবারণার্ঘং | এতন্নারদমং- 

হিতাবচনন্ত « নষ্টে মুডে ৮» ইতি পরাশর বচনে নষপ- 
দোক্ত পতিপ্রধাসম্থলে ন পত়যুয়নুদ্দেশমাত্রেণ নিয়োগঃ কর- 



(৬). 

পীয়; | কিন্তু তত্রোক্ত কাঁলবিশেষপ্রতীক্ষানস্তরমেব, অতঃ 

পরাশর বচনীয় বিশেষকং নারদ সংহিতাবচনং বাচ্যং 

পরাশরবচনে আপচ্ছব্ধেনে বৈধপুত্রীভাবোবোদ্ধব্যঃ | 

অন্যথ! পতিত পতো৷ স্ত্িয়াঃ কা আপত | অর্থাৎ পতিত- 

পতিনা পুত্রোৎপাদনং ভরণং রক্ষণঞ্চ সর্ববং 'সম্তভবতি সত্যে- 

বং পতিতপতিস্থলে আপচ্ছব্দপ্য বৈধ পুত্রীভাব পরতাঁ- 

বাচ্যা | জুগমেননিয়োগেন পুত্রোৎপত্তযা আপদ্দ,রীক- 

রণ সম্ভবে প্রবাঁদি পতিস্থলে বনপ্রযত্বসাধ্য পুন বর্ববাহ- 

বিধায়কেন বাদিসম্মতেন পতিরন্যোবিধীয়ত ইত্যনেন 

এক ভার্ধ্যায়াং ভোগেচ্ছা মূলক পতিদ্ধয় সম্বন্ধি বিবাদ- 

প্রসক্তি নিরাঁকরণীর্ঘং, যতকপ্যচিনলিযুক্তিক্মাধানং তৎ 

সর্বঘথাহেয়ং, তত সমাধানঞাউবর্ধাদি প্রতীক্ষানস্তর মন্য- 

পতিকরণে পূর্বপতে ভোগাধিকারো নাস্তীত্যেবং প্রকা- 

রং। মছুক্ত নিশেককারিবিধানে নবিবাদ গ্রসক্তিরে্নবাত- 

দ্বিবাদভগ্রনায় বহুবুদ্ধিসাধ্য স্ব সন্থাস্পদীভূত পরিনীত স্ত্রী 

করণক ভোগাঁধিকারাভাবরূপ সমাধাঁনং করণীয়ং | বাঁদি- 

মান্ত অধ্টবর্ধাদি প্রতীক্ষানন্তরং অন্যপতিকরণে তন্মিন্ 

মুতে যদি পূর্বপতিরায়াতি তদ! পরীনীত স্ত্রীসত্বেপি 

বাদি লীমাংদিত ভোগাধিকারাভাবাৎ পুনর্ব্বিবাহ করণা- 

পন্ভিং) তস্যাঃ পরিনীতস্তরিয়া অপি পুনর্ধিবাহাপন্ভিঃ | 

পর্বপতি পরপত্যোরেকম্যাং ভার্য্যায়াং ভোগেচ্ছয়। রাঁজ- 

নিকটে ভোগাঁধিকার সম্পাদ্কাবেদনাপতিঃ আবেদনা তাবে
 

পূর্বপতের্বলিষ্াতবে পূর্ববপতেরেব ভোগাধিকার সন্তবঃ | 



১৭) 

নগোাধণ।সপক্ষে এতাবদৃণন্তদোষ লেশ দানম্পৃহানেশ 

শঙ্কাকেশোইপি নাস্তি। বাদিমতে অস্টৌবর্ষান্ প্রতীক্ষে 

তেতি নারদবচনে পরতোহন্যং সমাশ্রয়েদিত্যস্য পুত্রোধ- 
পাদনার্থং পরতোহপ্রসূতা চতুর্বর্ষানন্তরং প্রসৃতী অফ$উ- 
বর্ধানন্তরং অন্য সমাশ্রয়েদিতি যথ! শ্রুত্বার্থণএব নসঙ্গচ্ছতে | 

অন্মন্মতেতু যথাশ্রুতার্থএব সঙ্গচ্ছতে | নতুবার্দি বদন্যং 
বিবাহকর্তারং সঙ্গাশ্রয়েৎ পতিত্বেন জানীয়াদিতি কষ্টসাধ্য 

ব্যাখ্যানং নাপদ্যতে ॥ 

ইদানীং নষ্টেমুতে ইতি বচনং ন বিশেষ বিধিজ্ঞাপকং 
কলিশব্দাভাবাঁ যদিচোচ্যতে কলিশব্দীভাবেহপিকলৌ- 

পারাশরঃস্মৃত তি সঙ্কেতাৎ কলিশব্দাকর্ষনাৎ অবিদ্যমান- 
স্যাঁপি কাঁলশব্দস্য আদিপুরাণস্থ কলিশব্দবৎ বিদ্যমানতা 

চেতিচেন্ন, কলৌপারাশরম্মূতঃ ইত্যনেনোন্তরোত্তরত্র কলি- 
শব্দস্যাকর্ষনা সন্তবাঁৎ অন্যথ। দ্বিতীয়াধ্যায়ে কলিকালীন 
গৃহস্থধন্্মবর্ণনার্ঘং অতঃপরং গৃহস্থস্য ধরন্মাচারং কলৌযুগে, 
ইত্যত্র কলিশব্দোপাদানংকুতঃকৃতং যেনচ পুনরুপাদানেন 
স্বকৃতসঙ্কেতে অনাস্থা কলিশব্দস্য পুনরুক্তিশ্চ জায়তে। 

যথাকথঞ্চিত কলিশব্স্য বিদ্যমানতা! স্বীকারেহপি সন্কেতা- 

কথিত কলিশব্দাপেক্ষয়। বাক্যাত্ প্রতিয়মানদ্য আদিপুরাণ 
বচনীয় কলিশবস্য বিদ্যমানত 1 ঘটিত বিবের্বলবস্বংযুক্তং । 
অস্তবাদ্য়োঃ কলিশব্দয়োর্বিধিদ্বয় ঘটকত্বং তথাপি পরাশর 

চনং নবিশেষ বিধিজ্ঞাপকং আপদ্িশেষণীডৃত পঞ্চসংখ্যায়। 

অবিবক্ষনাৎ পতিগতা পত্সাঁমাঁন্যে অন্য পতি প্রতি- 
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পাদনাৎ পঞ্চসংখ্যায়া বিবক্ষায়াঞ্চতাতপর্যযবাধঃস্যাৎ অত্ত- 

স্ত/ৎপর্ব্যবাধং স্বীকৃত্য গৌরবগ্রস্তত কলিশব্ধাঘটিত নষ্ট 
স্বত ইত্যাদি পরাশর বিধের্বিশেষ বিধিত্ববর্ণনং সর্বাথাহেয 
মিতি ম্ধীভির্ভাব্যং | ইদানীং কলৌপারাশর; ম্মুত ইত্যস্য 
ভাৎপধ্যং বাঁদিনা যথা বর্ণিতং তন্নযুক্তং | বাদীসম্মত পরা- 
শর তঘচন তাতপর্ধযস্ত যথ। পরাশরো যু২ ধর্শমং প্রতিপা- 

দয়িষ্যতি তৎুসর্ববং কলিকালীনং এবং তাঁঙপধ্যঞ্চেৎ ত্দা- 

তৃতীয়াধ্যায়াদৌ যুগান্তরীয় ধর্ম বর্ণনং পরাশরেণ কথঞ্চি- 
দপি প্রতিপাদিতং নম্তাৎ। বস্তুতঃ কলো পারাশরঃম্মত 
ইত্যস্যত এবং তাৎপর্্যং বর্ণয়িতুং যুক্তং | সর্বেষাং ধর্শ 
বক্তণাং মধ্যে মম্'দি পরাশরাস্ত ব্যক্তি চতুউয়স্য যুগ বিশে- 
ষয় ধর্ম বিশ্ষে নিরুপকত্বং, দৃশ্যতেচ পরাশর সংহিতায়াং 

গুথমাধ্যায়ে কলি বিশেষ বর্ণনং। অতশ্চতুর্ধগ ধর্নচ্কাপক 
তৃতীয়াধ্যায়াদৌ বিহিতশ্চতুর্ুগ ধর্ষোদৃশ্যতে নতু কলিমা- 
্রীয়ো ধর্মডু। নষ্টে ম্বৃত ইতি বচনাত্ প্রাক পশ্চাদপি 
চতুর্ধগ সাধারণ ধর্ম বর্ণনং দৃশ্যাতে; তেন নষ্টে মৃত ইতি 

বচনং ন কলিকালীন পত্যন্তর বিধায়কং প্রত্যুতঃ কলে 
তদ্িশেষ নিষেধ।ত্ যুগান্তরীয় পত্যন্তর বিধায়কং মহামহো- 
পাধ্যায়েন পরাশর ভাব্যকারেণ মাধাবাচাধ্যেনোক্ং 

তদঘুক্তমুক্তং যতে। নষ্টে ম্বত্ত ইতি বচনাৎ প্রাক নৈধত্য 
কারণ যুক্ত1নিয়োগাদি পরিশ্দেন দোষ তত্প্রায়শ্িন্তান্ত 
সাধারণ ধর্শোনির্দিষ্টঃ। নষ্টে মৃত ইতি বচদে পঞ্চ- 
সংখ্যায়! অবিবন্ষায়াং দৃষ্টাস্তযাহ। যথ। দশ গৃহা+ গৃহাতি 
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ইত্যুক্ত1 গৃহং সংমার্টি ইত্যত্র তাৎপর্ধ্যবাধবশীৎ গৃহগতৈ- 
কত্ব সংখ্যা যথা অবিবঙ্ষিতা তথা প্রকৃতেহপি পঞ্চসংখ্যায়। 

অবিবক্ষিতত্বং যুক্তং ॥ নষ্ট ম্বতে ইতি বচনে, পঞ্চস্থ আপ- 
.গুস্থ ইতি কথং লিখিতং। পতৌনস্টে, স্বৃতে, প্রত্রজিতে, 
্লীবে পতিততেচসতি, অন্যপতিববিধীয়তে' ইত্যনেন বক্ত- 
ব্যস্য অভিপ্রায়স্য প্রকাশাৎ। ইদানীং পঞ্চস্থ আপহস্থ 
ইত্যস্য যাদৃথ্যাখ্যানেন তাৎপর্ধ্যং প্রকাশতে তথাব্যাখ্যা- 
য়তে পতৌপঞ্চন্ন আপতস্থ অর্থাৎ পতিগতা আপদে 

অন্যপতি করণেহেতৃঃ । আপচ্ছন্দস্যতু বৈধপুভ্রাভাব পর- 
তাঁবাচ্যা) তেন ইদমেব জ্ঞাপ্যচত যত্র পতিগতাঁপৎ 
বিদ্যতে অর্থা€ বৈধপুজ্রাভাবপ্রযোজক মরণাদিকং বিদ্যতে 
তত্র অন্যপতিঃ কর্তব্যঃ। যদ্যেবং তাশুপর্যযং পরাশরস্য 

তদাঁপঞ্চাপৎবিশেষণীভূত পঞ্চসংখ্যায়া নিক্ষলত্বং প্রতি- 
ভাতি। নিম্ষলত্বেচে তত্রবিবক্ষা অনুপযুক্তা,, সত্যেবং 

যেন পত্যাসহস্ত্রিয়া বিবাহৌোজান্তন্মিন পত্ত্যা যদি 
বৈধপ্রজোৎপত্ি প্রতিবন্ধকং পরাশরোক্ত সগোত্রত্থ 
চিররোগিত্বাদিকং বর্ততে তদপি অন্যপতি করণে হতের- 
ব্গম্যতে । তেনৈতৎ ফলতি ঘত্র বিবাহ্কর্তা যদি সগোত্র 

চিররোগিপ্রসৃতির্ভবতি তদাপি অন্যপতিকরণং সমুচিতং। 

তৎপতিগতবৈধপুভ্রাভাবহেতুভৃত ধর্ম্মোপস্থিতৌ ত্বদীয় 
ভাষ্য পাত্রীস্তরেদেয়।। ইতি যৎকাত্যায়নসংহিতাদি- 
বচনেন পতিগত দোঁধবশাহ বিবাহিতায়াঃ পুনদ্রণনং 
তৎযুগাস্তর বিষয়ং। কলোৌও পতিগত দোঁষধশাত 
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বিবাহিতায়াঃ পুনদ্দ্পনং আদ্িপুরাণ বচনাদিনান্থস্পই- 
তয় নিষিদ্ধ । পঞ্চস্থ আঁপহুস্গ ইত্যত্র বিদ্যাসাগরেণ- 
তুতৎ পরাশর বচনস্য কৌশলেন অভিপ্রায়ং বর্ণায়তব। 
পঞ্চাপৎস্থলে বিব।হিতা কলাবপি দেয়েতি সিদ্ধান্তঃ প্রকাঁ- 
শিতঃ, সতুমীর্মীংসকানাং মাধবাঁচার্ঘ্য, 'ছুন্ুকভট, স্ম 
ভট্টাচারধ্যাদীন|ং ব্রীতি বিরুদ্ধঃ |  যুজ্যাশান্ত্রতাঁৎপর্য্যং 

নির্ণেতব্যং |. যথাকাকেভ্যোদধিরক্ষতাং ইতি প্রযুক্তে 
রক্ষবেন কিং কাঁকমাত্রা দধেরক্ষণং করণীয়ং কিন্বা 

যথ!। কথঞ্চিৎ টি আঁবশ্যকং ইতি বন্তু,রভি- 

প্রায়ং জ্ঞাত! শ্বশ্ব শীলা) [ড্যাগিরক্ষপ্ণ ক্রিয়তে তত্র দ্ধ- 

রক্ষণাবশ্যকতা1 দূপ রা বশীৎ কাঁকশব্দম্য দধি বিনা- 

শক প্রাণীপরতাঁং স্ব'কৃত্য কাকশব্দেন কাকমাত্রং, ন জ্ঞা- 

তে তথা ওকৃতেপিপত্্যু্বৈধপুজোতৎপাদন প্রতিবন্ধক 

ধর্শোপস্থিতি রূপকাঁরণ সত্ব পত্যন্তরকরণমাবশ্যক 

মিতি পরাঁশরীয়ণভি প্রায়ং পর্যালোচ্য আপদংশে পঞ্চ- 

সংখ্যা ন বক্তমিষ্টা ইতি যুভিবশাৎ গোত্র চির- 

রোগি প্রস্ততি পতিস্থলেপি পত্যন্তরকরণং আয়াঁতি; 

অর্থাৎ বথ। পঞ্চপৎস্থলে বিবাহ গুয়োজনং যৎপুক্রপ্রাপ্তি- 

স্ত্ন সিকতি | তথ। সাগোত্র চিররোগি প্রভৃতিস্থলেপি পুক্র- 

লাঁভ প্রয়েজন বির পত্যন্তরক্ঘরণং সমূচিতং ইতি 
যুক্তির্ধস্যহছদি দেদপ্যমানা সকথং পঞ্চসংখ্যায়! বক্তং 

মিষটত্বং জ্ঞান্বা পঞ্চসংখ্য।ঘটিত বিদ্যাসাগরকৃত মীমাং- 

সায়াং শ্রদ্দধাতিন কথঝ্িদিপি। সমান কারণ জ্ঞনে অন্য- 
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ল্যাপি গ্রহণে দৃষ্টীস্তোদ্রীয়তে । অন্পপাকস্থলে পক্তা' 
একদ্য অন্নস্যকর মদ্দনাদিনা শ্পকত্বং নিশ্চিত্য সর্কে্ষোং 

তৎস্থালিস্থিতানাং অন্নানাং হৃপক্ত্বং নিশ্চিনোতি । তথা 

প্রকতেপি বিবাহস্থলে যত্র২ পুত্রোৎ্পাদনরূপ প্রয়ো- 

জনাভাবে। জ্ঞায়তে তত্র২ অন্য পতিকরণং পরাশ্রাঁভি- 

প্রেতং ইতি যুক্তির্যস্য দৃষ্টিগোচরা সকথং বিদ্যাসাগর 
মীমাংসাং হৃদয়ে স্থাপয়তি অন্য পতি করণঞ্চ যুগাস্তরে- 

স্থিতং তৎ মাধবাঁচার্য্যেণ স্পউতয়া লিখিতং ময়াতু পরাশর 
বচনং নিয়োগার্থকং নির্ণীতং তেনচ কলো। অন্য পতিকরণং 
নিয়ৌজনঞ্চ কলো নিষিদ্ধং স্থৃতরাং 'কলো বিধব! বন্ষচর্য্যং 
সহ মরণং বা শ্রতয়োরেকমেব অনুতিষ্ঠে্ ন বিদ্যাসাগর 
সম্মতং পতান্তরং সমাশ্রয়ে পুনঃ নষ্টে মুতে, প্রবজিতে, 
ইত্যাদ্িকং ন প্রয়োজনং অর্থাৎ ন বক্তমিষ্টং কেবলাঙ্থ 
আপৎস্থ অন্য পতি করণ নিযোজনঞ্চ ,বিধীয়তে 
এতনম্মাত্রেনৈব বক্তব্যস্য প্রকাশা অতোনষ্ট পতিতাদি 
পতিঘটিত পত্যস্তর করণ বিষয়ক পরাঁশর বিধির্ন বক্তব্য 
পরাঁশর বিধেরাকারস্ত আপদি নারীণাং অন্য পতি বির্ধী- 
তে ইত্যেবং রূপ। 

তথাসতি ন পরাশর বিধেগ্গোরবং আয়াতি লাঘবাদি 
নানাবিধ যুক্তি সম্মত পরার বিধিঃ সম্ভবতি | এবং অন্য 
পতি বিধীয়তে ইত্যত্র অন্য বিশেষণং ব্যার্থ, ঘর্থাৎ ব্লীধেচ 
পতিতে পতৌ। ইত্যনেন পতিসহ্ে পতিবিধানে অন্য 
পতিরেব বিধীয়তে ইতি আয়াতি কিং অন্য বিশেষণস্য 
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প্রয়োজনং তছুচ্যতে পঞ্চন্ধ আাপত্স অন্য নষ্ট পতিতাদি 

ভিন্ন অর্থাৎ বৈধপুজ্রোৎপাদন যোগ্য পতির্বিধীয়তে অন্য 
শব্দদ্য পুর্বপতিভিন্নতয়া চিররোগী সগোত্রাদিরপ 

পত্যন্তরকরণে প্রয়োজন! সিদ্ধ পরাশর বিধেনৈক্ষল্যং 
জায়তে। 





বিজ্ঞাপন। 

“মৃরীর-রক্ষ্ষী)? নায়ক একথানি অত্যুত্রুউ আযুর্বেদীয় 
মতের অভিনব গ্রন্থ স্বল্পমূল্যে কলিকাতার প্রধান প্রধান 
পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। বঙ্গবাসী মাত্রেরই 

ইহ। গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় এক ২ খানি ঘরে রাখা উচিত | 
মূল্য সহ্বলভ। 1০ আনা মাত্র । ফাঁহার। অধিক সংখ্যক 
পুস্তক ক্রয় করিবেন তাহার! শতকরা ১৬ টাকার হিসাবে 
কমিসন পাইতে পারেন । 

এই শাস্তিপুর হিতকরী-যস্ত্রে নানাবিধ ইংরাজি ও 
বাঙ্গাল। অক্ষরে মুদ্রণকার্ধ্য হুচারুরূপে সত্বরে সম্পন্ন হইয়! 
থাকে ও আমরা কলিকাতার দরে কাধ্য দিয়া থাকি, 

এখানে বাঁধাই কাজও হয়। | 

| প্রীভৃবনমোহন চট্টোপাধ্যায় । 
ম্যানেজায়। 








